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Inledning
Detta är den första versionen av RAS som skrivits för Thai Ridgeback Dog.
Rasen får anses som en raritet i Sverige då det endast finns 23 hundar i vårt land.
Dokumentet grundar sig på erfarenheter av en i Sverige numerärt mycket liten hundras
samt ett fåtal aktiva hundägare/uppfödares erfarenhet och synpunkter.
Författarna har ett brett erfarenhetsutbyte med TRD-ägare och TRD-uppfödare världen
över där samtliga kontinenter är representerade, däribland rasens ursprungsland
Thailand. Litteraturtillgången är mycket begränsad och finns främst på Thailändska.
Vi har försökt dokumentera rasens historia och de kända fakta som finns. Vidare har vi
försökt överblicka problem och eventuella hotbilder som kan komma att uppstå i
framtiden. Vår ambition har varit att försöka belysa dessa samt ödmjukt ge några få
riktlinjer för det fortsatta avelsarbetet.

Förankring
Vi har inhämtat synpunkter från TRD-uppfödare samt aktiva TRD-ägare i Sverige.
Diskussion har även förts med uppfödare från andra länder inkl. Thailand. Publicering har
skett i tidningen Urcanis och RAS-dokumentet har även varit uppe till diskussion på
Urcanis årsmöte 2006. Två av författarna har besökt ett flertal uppfödare av Thai
Ridgeback Dog i Thailand och även bevistat några av de största utställningarna.

Historik och ursprung
Rasen härstammar från Thailand och på thailändska heter rasen Mah Thai Lang Ahn,
vilket betyder ”thailändsk hund med sadel på ryggen”. Rasen kallas även för ”Royal Dog
of Thailand” (”Den Kungliga Hunden av Thailand”), då kungen av Thailand har dessa som
vakthundar. Ännu ett namn på rasen är ”Siamese Ridgeback” (Siam är gamla namnet för
Thailand).
Thai Ridgeback Dog är en mycket gammal ras; en s.k. urhund eller hund av paria-typ.
Exakt hur gammal vet man inte, men man tror att hundar av Thai Ridgeback Dog – typ
har funnits i mer än ett par tusen år.
Man vet dock säkert att rasen funnits i minst 350 år, då man funnit detaljerade
arkeologiska skrifter som bekräftar detta. I skrifterna fanns bland annat en tydlig
beskrivning av TRD på thailändska; Kon San (kort päls), Lung Ahn (ridge), Hoo Tang
(upprättstående öron) och Hang Dab (svansen rest likt ett svärd).
I en grotta i Thailand har man även funnit målningar av hundar som liknar Thai
Ridgeback Dog. Målningarna tros vara över 3 000 år gamla.
Rasen har behållit sin ursprungliga typ på grund av det dåligt utbyggda
kommunikationsnätet, som medfört få tillfällen till inblandning av andra raser.
Thai Ridgeback Dog användes förr huvudsakligen som vakt- och jakthund i östra
Thailand. Hundarna var snabba och var framgångsrika vid jakt på t ex hare och rådjur.
Oftast jagade man på kvällen, och på dagarna vaktade hundarna gården och hemmet när
familjen utförde de olika gårdssysslorna. Hundarna vaktade mot främmande, men hade
även som uppgift att hålla hemmet rent från t ex ormar och möss.
Hundarna användes även som följeslagare vid resor. Vagn var förr det huvudsakliga
transportmedlet, och man tog med sig sin hund eller sina hundar när man begav sig ut
vägarna. I vissa provinser kallades hundarna därför ”cart escort dogs” dvs. ”vagn
följeslagar hundar”.
I mitten av 1970-talet började thailändarna på allvar intressera sig för sin nationalras och
ett gediget avelsarbete påbörjades för att tillvarata rasen. Man la också ner ett
omfattande arbete på att få rasen godkänd av olika kennelklubbar runt om i världen.
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Rasen i Europa och Sverige
Det är troligt att den första TRD:n kom till Skandinavien 1987. Det var en rödbrun tik,
Khun Thong som kom från en väletablerad kennel i Bangkok. Hon direktimporterades till
Danmark. Khun Thong hade dock ingen stamtavla eftersom rasen fortfarande inte var
godkänd av FCI.
Intresset för rasen ökade i Europa när den godkändes av FCI 1993. Holland och Tyskland
var de första länderna som importerade ett flertal hundar från Thailand. Efter att rasen
blev godkänd har antalet TRD i Europa långsamt men stadigt ökat.
Till Sverige kom rasen hösten 1995. Det var en silverfärgad (blå) tik som hette Taptim
Siam Bea-Duh, och hon var född i Tyskland. Hon var dräktig vid importen och på våren
1996 föddes den första svenska TRD-kullen. Kullen bestod av 7 stycken silverfärgade
(blå) valpar, en hane och sex tikar.
I år, 2006 finns det 23 st TRD i Sverige. Sammanlagt har det registrerats 69 svenska
TRD under åren 1996-2006. Anledningen till den låga populationen på ca 25 individer
beror på att många TRD har exporterats från Sverige, och att flera hundar är avlidna.
Registreringsstatistik, (källa: SKK Hunddata)
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Samtliga svenska registrerade TRD 1996-2006
nr

Name

Reg Number

Sex

Parents

Colour Litter

DOB: 1993-10-29
Sire: Nophagau
Dam: Luugplap

1

Taptim Siam Bea-Duuh

S19299/96

Bitch Silver

2
3
4
5
6
7
8

Worldwide
Worldwide
Worldwide
Worldwide
Worldwide
Worldwide
Worldwide

S20763/96
S20764/96
S20765/96
S20766/96
S20767/96
S20768/96
S20769/96

Male
Bitch
Bitch
Bitch
Bitch
Bitch
Bitch

9

Luugplap

S17768/97

Bitch Silver

S17886/97
S17887/97
S17888/97
S17889/97
S17890/97
S17891/97
S17892/97

Male
Male
Bitch
Bitch
Bitch
Bitch
Bitch

17 Kamba Anatulinda's Thai-Axo

N24637/96

Male Red

DOB: 1996-11-19
Sire: Phodäng
Dam: Mod Dam

18 Kamba Anatulinda's Thai-Ara

N24638/96

Bitch Black

DOB: 1996-11-19
Sire: Phodäng
Dam: Mod Dam

19 Kamba Anatulinda's Thai-Ami

N24639/96

Bitch Black

DOB: 1996-11-19
Sire: Phodäng
Dam: Mod Dam

20 Worldwide Terra Incognita
21 Worldwide Mitsouko
22 Worldwide Yvresse

S12787/98
S17886/97
S17886/97

Bitch Blue
Bitch Brindle
Bitch Black

3

DOB: 1997-12-04
Sire: Worldwide Challenger
Dam: Worldwide Sirikit

23 Worldwide Onyx
24 Worldwide Rubin
25 Worldwide Opal

S22384/99
S22385/99
S22386/99

Male Black
Bitch Red
Bitch Fawn

4

DOB: 1998-12-30
Sire: Worldwide Challenger
Dam: Worldwide Sirikit

26
27
28
29
30

S14954/99
S14955/99
S14956/99
S14957/99
S14958/99

Male
Male
Bitch
Bitch
Bitch

5

DOB: 1999-01-08
Sire: Kamba Anatulinda's Thai-Axo
Dam: Worldwide A'killa

Thai Wonder Enso
Thai Silk
A'killa
Leader Vilma Af Virtus
Topless
Sirikit
Kamba Anatulinda Thaia

Silver
Silver
Silver
Silver
Silver
Silver
Silver

1

DOB: 1996-01-03
Sire: Rioux Vom Tor Zum Rheingau
Dam: Taptim Siam Bea-Duuh

DOB: 1990-12-26
Sire: Pho
Dam: Go

10
11
12
13
14
15
16

Worldwide
Worldwide
Worldwide
Worldwide
Worldwide
Worldwide
Worldwide

Thai
Thai
Thai
Thai
Thai

Challenger
Globetrotter Khun Dam
Hope
Singha Gold
Cruella De Ville
Magic Light
Mara

Highlander
Highlander
Highlander
Highlander
Highlander

Aerosmith
Arrow
Alexi
Amber
Axina

Blue
Black
Black
Blue
Black
Blue
Blue

Black
Silver
Black
Silver
Brown

2

DOB: 1996-12-30
Sire: Phodäng
Dam: Luugplap

31 Thaidax Thaigirl Dogiwogi

S13972/2000 Bitch Blue

6

DOB: 1999-12-20
Sire: The Thembisa Saket
Dam: Worldwide Magic Light

32
33
34
35
36
37

S13839/2000
S13840/2000
S13841/2000
S13842/2000
S13843/2000
S13844/2000

Male
Male
Bitch
Bitch
Bitch
Bitch

7

DOB: 2000-01-12
Sire: Hf-Fx Dennis-Menace Af Virtus
Dam: Worldwide Leader Vilma af Virtus

38 Taptim Siam Farao

VDHCERR
00115/96

Male Blue

39
40
41
42
43
44

S19244/2001
S19245/2001
S19246/2001
S19247/2001
S19248/2001
S19249/2001

Male
Male
Male
Bitch
Bitch
Bitch

Virtus
Virtus
Virtus
Virtus
Virtus
Virtus

Divine Rinten Vi-Sayt
Dinero Veet-Rorng
Dee-Dao Vanessa
Dee-Jai Vayasha
Dee-Mahk Vinnie
Dtahng-Dao Vittra

Thaidax
Thaidax
Thaidax
Thaidax
Thaidax
Thaidax

Andante
Allegro
Arcato
Aniara SW-01-02 -04
Alegria
Arianna

45 Kamba Anatulinda's Thai-Blaze

Red
Black
Blue
Blue
Black
Blue

Silver
Black
Blue
Black
Blue
Black

S23528/2001 Male Red

5

DOB: 1996-04-23
Sire: Nophagau
Dam: Mai Tong

8

DOB: 2000-12-05
Sire: Taptim Siam Farao
Dam: Worldwide Magic Light

DOB: 2000-11-09
Sire: The Thembisa Saket
Dam:Kamba Anatulinda's Thai-Ami
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Reg Number

Sex

46
47
48
49
50
51
52

nr

Thai Highlander Boon-Nam
Thai Highlander Besan
Thai Highlander Bronx
Thai Highlander Boss
Thai Highlander Buakheio Thai
Highlander Belinda
Thai Highlander Bea

Name

S18427/2002
S18428/2002
S18429/2002
S18430/2002
S18431/2002
S18432/2002
S18433/2002

Male
Male
Male
Male
Bitch
Bitch
Bitch

Silver
Blue
Silver
Blue
Black
Silver
Silver

53
54
55
56
57

Si-Gahn
Sawath-Sa
Salaween
Souy-Saap
Saay-Roong

S12541/2004
S12542/2004
S12543/2004
S12544/2004
S12545/2004

Male
Bitch
Bitch
Bitch
Bitch

Blue
Blue
Blue
Blue
Blue

Colour Litter

Parents

9

DOB: 2002-01-18
Sire: Kamba Anatulinda's Thai-Axo
Dam: Worldwide A'killa

10

DOB: 2003-12-25
Sire: Kamba Anatulinda's Thai-Blaze
Dam: Worldwide Singha Gold

58 Khanbull's Prik Tsii Faa

S26373/2004 Bitch Red

DOB: 2003-12-03
Sire: Artit
Dam: Songsork Tharua

59 Khanbull's Ko Ta Ro Tao

S26374/2004 Male Red

DOB: 2003-11-03
Sire: Taptim Siam Ha-Gong
Dam: Taptim Siam Khun Ploy

60 Wowwadee Assanee
61 Wowwadee Assawin

S65181/2004 Male Blue
S65182/2004 Male Fawn

62 Khanbull's Ma Nee Däng

S11455/2005 Bitch Red

63
64
65
66

S39632/2005
S39633/2005
S39634/2005
S39635/2005

Chancos
Chancos
Chancos
Chancos

Maa
Maa
Maa
Maa

Jing Jaawk
Bpaa
Doo Raay
Jai Dee

Male
Male
Bitch
Bitch

Red
Red
Red
Red

11

DOB: 2004-10-23
Sire: Kamba Anatulinda's Thai-Blaze
Dam: Thai Highlander Buakheio
DOB: 2004-11-08
Sire: Khanbull's Ko Sak
Dam: Songsork Tharua

12

DOB: 2005-04-24
Sire: Khanbull's Ko Ta Ro Tao
Dam: Khanbull's Prik Tsii Faa

67 Wowwadee Buakhaem
68 Wowwadee Buathong

S50253/2005 Bitch Fawn
S50254/2005 Male Fawn

13

DOB: 2005-06-04
Sire: Kamba Anatulinda's Thai-Blaze
Dam: Thai Highlander Buakheio

69 Chankos Majkong

S42700/2006 Bitch Red

14

DOB: 2006-04-24
Sire: Khanbull's Ko Ta Ro Tao
Dam: Khanbull's Prik Tsii Faa
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TRD populationen i Norden, Europa och världen
Populationens storlek i olika länder är mycket osäker och uppgifterna bygger på
kontakter med och information från TRD-uppfödare i respektive land som försökt
uppskatta landets TRD-population.
Vi har försökt skatta den faktiska populationen dvs antalet nu levande individer,
exporterade hundar är inte medräknade.
Vi påpekar att siffrorna är mycket osäkra!
Norden
TRD finns i samtliga nordiska länder.
Rasen är störst i Finland, med en population på ca 25-35 individer. I Sverige finns ca 25
individer. I Norge finns ganska få hundar och i Danmark finns endast en TRD.
Europa
Frankrike troligen runt 100 st TRD.
Nederländerna troligen också runt 100 st TRD.
Tyskland ca 70-90 st TRD.
I England finns ca 20 st TRD, trots att rasen ännu inte är godkänd där.
Tjeckien ca 60 st TRD.
Österrike ca 10-20 st TRD.
Schweiz ca 5 st TRD.
Polen ca 5 st TRD.
Övriga kontinenter
I Karibien räknar man med ca 50-60 st TRD.
Mexico ca 50-60 st TRD.
Puerto Rico ca 10-20 st TRD.
Ryssland ca 10-20 st TRD.
Australien ca 10-20 st TRD.
Sydafrika färre än 5 st TRD.
Canada räknar man med 50-60 st TRD.
I USA finns kanske 200-300 st TRD men uppgiften är ytterst tveksam.
I Asien är det okänt hur många TRD det finns eftersom man vanligen inte registrerar
hundarna. En källa uppger att det år 2004 nyregistrerades 425 st TRD i Thailand.
Räknar vi samman dessa mycket osäkra uppgifter så finns det möjligen i
Norden ca 50-70 st hundar och i övriga
Europa finns kanske runt 400 st Thai Ridgeback Dog.
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Mentalitet
En TRD har blixtsnabb reaktionsförmåga. Denna egenskap har naturligtvis varit
livsnödvändig för individens överlevnad. Den är mycket känslig för plötsliga ljud eller
rörelser och är extremt alert på allt som händer runt omkring den. En sovande hund kan
mycket hastigt hoppa upp i full beredskap.
Snabba och starka reaktioner kan naturligtvis vara en belastning för hunden i det
moderna samhället. Allt för mycket stimulans, människosamlingar, stadsmiljö osv. kan
bli mycket tröttande för hunden som då kan te sig nervös och visa flyktbeteende.
Den reagerar ofta kraftigt på avvikande beteende/utseende hos människor. Den kan
reagera på så triviala saker som att folk bär huvudbonad eller t o m solglasögon.
TRD:n har låg tillgänglighet, vilket betyder att den är reserverad mot främlingar och
finner inget större utbyte av att hälsa på människor utanför den egna flocken.
Den måste behandlas ”korrekt” och få bekanta sig och skapa kontakt innan den låter sig
hanteras av okända människor. Felaktiga/burdusa kontaktförsök brukar resultera i
undvikandebeteende eller lätt flyktbeteende. Ibland ”pratar” hunden genom olika läten,
den kan ex. morra lite dovt för att tala om att den inte litar på den okände. Detta ska
inte förväxlas med aggressivitet.
Det är viktigt hur okända hälsar på en TRD. Den är vanligtvis reserverad och kan också
vakta sin ägare. Därför bör du först hälsa på ägaren, som genom hälsningen talar om för
hunden att du är välkommen. Titta inte hunden i ögonen (som är en för hundar fientlig
signal) utan vänd dig hellre bort från hunden. Ta ingen notis om den, utan låt hunden
själv först ta kontakt genom att försiktigt få nosa på din hand. Efter en stunds
undersökande brukar reservationen ha släppt och den är då oftast både glad och låter sig
hanteras.
Det är mycket viktigt att socialisera en TRD tidigt och i lagom stora doser. Den far
inte väl av att sitta i karantän eller att leva i kennelmiljö utan behöver tidigt social
mänsklig kontakt för att kunna bli en bra sällskapshund.
Hemma i den egna miljön är hunden oftast mycket lugn och avslappnad men utanför
hemmet kan den bli stressad, speciellt i lite stökiga miljöer med mycket människor.
Thai Ridgeback Dog är en aktiv hund som kräver en hel del psykisk och fysisk stimulans
för att må bra. Den kräver särskilt mycket uppmärksamhet av sin/sina ägare ungefär de
två första åren.
Unghundstiden eller den sk. slyngelåldern kan vara lite bekymmersam. Under den här
perioden försöker flertalet hundar klättra i rang. Detta gäller för alla raser. Det är viktigt
att du direkt avstyr detta på ett bestämt men bra sätt. Det gäller att vara konsekvent
och uthållig. Är unghunden understimulerad så får man nästan räkna med att den hittar
på ofog. Den kan t ex börja gräva upp rabatterna eller tugga på möbler eller dörrar.
En ökad reservation mot främlingar infinner sig i regel också under denna ålder och man
bör vara lyhörd för detta och inte pressa hunden.
När hunden mognat, vid ca 2 års ålder blir den oftast en harmonisk och lugn
familjemedlem. Kontakter med främlingar går oftast lättare igen.
Tålamod och bra uppfostringsmetoder är oerhört viktiga. Du måste sätta tydliga
gränser men aldrig på ett handgripligt sätt! Avleda brukar fungera bättre än konflikt.
Tvångsmetoder eller bestraffningar är dömt att misslyckas och skall aldrig användas på
denna rasen!
En TRD är en mycket intelligent hund. Den lär sig saker väldigt snabbt, på gott och ont.
Minnet av otrevliga händelser eller personer brukar sitta kvar.
Thai Ridgeback Dog är en typisk urhund, som gör saker främst för egen vinning. Den
nöjer sig inte med att vara dig till lags utan vill gärna ha egen ”vinst”.
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Belöningar är viktiga och man behöver oftast vara lite påhittig som TRD-ägare. Det gäller
att hitta motivation vid träningen och ibland kan man få använda lite udda ”metoder” för
att på bästa sätt uppnå ett visst önskat beteende hos hunden.
Enstaka individer kan bli duktiga på såväl agility, lydnad, viltspår, spår, sök, freestyle
(hunddans) m.fl. sporter. För att uppnå detta krävs både en god hand med denna
speciella ras samt såväl tålamod som hängivenhet hos hundföraren.
Söker du en lydnadshund bör du välja en annan ras!
TRD:n är oftast en mycket lojal och trevlig familjehund. Många upplever sin TRD som
humoristisk kanske beroende på att de har ett mycket tydligt kroppsspråk och därtill
väldigt talande ansiktsuttryck.
Man ska känna till att en hel del individer kan uppvisa aggressivitet mot andra
hundar. Det är vanligare mellan individer inom den egna rasen och oftast är det mellan
hundar av samma kön. Den kan ta till tänderna rejält om den blir provocerad och
reaktionerna går också mycket snabbt. Hur vanligt det är med denna typ av aggressivitet
är dock inte kartlagt.
Det finns också hundar som lever fredligt i mindre flockar och som också är vänliga mot
de flesta individer av andra raser.
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Exteriör
Rasen skall vara en medelstor hund med kort päls som bildar en ridge längs ryggen.
Ridgen är utmärkande för rasen. (”Hunden med sadel på ryggen”).
Pälsen skall vara kort och åtliggande.
Ridgen är ett välavgränsat område på ryggen där pälsen växer i motsatt riktning.

Ridgen skall vara klart avgränsad.
Hos TRD:n kan ridgen ha olika storlek och
utseende.
Formen på ridgen kan variera, men en symmetrisk
ridge skall föredras.
Med symmetrisk ridge menas, att man eftersträvar
att den har lika utseende på ömse sidor om
ryggraden.
Den kan också vara försedd med ett jämnt antal
par, så kallade kronor (virvlar).
Det är viktigt att rasens unika ridge bibehålls
även i framtiden. Vi eftersträvar att kommande
generationer av TRD har lika stor variation och form
på ridgen som hundarna har nu.

Exempel på några av de olika ridgeformerna som förekommer hos TRD
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Pälsen är kort och kräver inte någon särskild pälsvård. Det är också en mycket renlig
hund.
Kroppslängden skall vara något större än mankhöjden.
Muskulaturen skall vara väl utvecklad och kroppsbyggnaden skall lämpa sig för aktivitet.
Rasen skall vara härdig och aktiv med en utmärkt förmåga att hoppa.
Steget skall vara långt med kraftigt påskjut. Helhetsintrycket av hunden i rörelse skall
vara mjukt, flytande och rytmiskt.
Fyra färger är godkända hos TRD:n.
Hunden skall vara enfärgad i färgerna röd, svart, blå eller fawn.
Den kan ha svart ansiktsmask.
Röd färg innefattar olika nyanser från väldigt ljus till mörkt kastanjeröd. Blå innefattar
olika nyanser där den ljusaste nyansen ofta benämns som silver. Fawn kallas ibland för
Isabell.
TRD:ns fyra olika färger illustrerade av frimärken från Thailand

Diskvalificerande fel
Avsaknad av ridge.
Lång päls.
Avsaknad av båda testiklarna belägna i pungen hos hanhundar.
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Funktion
Rasen är huvudsakligen sällskapshund idag men i en del länder, liksom i hemlandet
Thailand används den också och uppskattas som vakthund.
Den är mycket smidig och snabb med en utmärkt konstruktion för höga hopp. De flesta
är även synnerligen goda klättrare. Detta gör att en hel del hundar tar sig ut från
inhägnader och skämtsamt kallas den ibland för ”utbrytarkung”.
En TRD har en naturlig vaktinstinkt. Den vaktar hus och hem, men också sin ägare,
som den är väldigt lojal mot.
Den signalerar att någon kommer genom att skälla. Annars är den en ras som inte
skäller i tid och otid. Därmed inte sagt att den är tyst då den inte skäller.
Många ”pratar” med olika läten som kan låta som allt från ett ”boff” till ett dovt morrande
läte eller som ett ljud som påminner om en gnisslande dörr.
Om ägaren bjuder hem främmande, så ska hunden acceptera besöket. Den kan vara
reserverad mot främlingar, och behöver därför inte alltid visa besökarna något större
intresse. Rasen har även ett mycket gott minne och en dålig erfarenhet kan kräva ett
oerhört stort arbete av ägaren. Det finns individer som väljer bort vissa människor och
de låter sig aldrig övertalas.
Det är inget fel om en TRD uppvisar tendens till flyktbeteende i för hunden trängda
situationer, den ska dock aldrig visa aggressivitet eller ta till tänderna.
En TRD ska undvika konfrontation i den mån det är möjligt. Med det menas att hunden
inte skall uppsöka konflikter eller ställa till med bråk.
Jaktinstinkten är väl utvecklad hos de flesta TRD. Det finns även hundar som har en
mycket stark jaktkamplust dvs. en stark drift att förfölja och gripa ett byte. Både katter
och småhundar kan uppfattas som bytesdjur och man bör därför iaktta en viss
försiktighet.
Jaktinstinkt i kombination med självständighet gör att man tidigt bör träna på att ha sin
hund lös samt att den kommer på inkallning.
En TRD använder både syn och luktsinne vid jakt, och den jagar tyst och självständigt.
Önskvärt är att den dödar snabbt och rent, och sedan återvänder till ägaren för att leda
denne till bytet. Alternativt att den står kvar vid bytet och inväntar ägaren.
TRD:ns naturliga jaktinstinkt kan med fördel få utlopp och användas vid hundsporter
såsom tex. Lure Coursing, en bytesjakt som lämpar sig utmärkt för denna ras.
Även viltspår, (eftersök) kan vara en lämplig aktivitet för TRD:n.
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Avel, historia Sverige
Från 1996 fram till 2006 (10 år) har det fötts sammanlagt 14 kullar i Sverige. Det har
fötts 1-2 kullar varje år med undantag för år 2001 då ingen kull föddes.

Antal kullar, valpar och inavelsgrad 1996-2006, (källa:SKK:s Hunddata, Lathunden)
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Inavelstrend, (källa SKK:s Avelsdata, Lathunden)
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Genetisk variation
Få individer är använda i aveln. Den hund som har flest barnbarn är hanhunden Phodäng
som 30 barnbarn i Sverige men som också har många avkommor i övriga Europa.
Hanars svenskfödda avkomma (SKK:s Avelsdata)

Tikars svenskfödda avkomma (SKK:s Avelsdata)

Alla hundars svenskfödda avkomma (SKK:s Avelsdata)
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Djur använda i aveln, (källa: SKK:s Avelsdata)

Hög inavelsgrad innebär en rad negativa effekter; gener med negativ verkan dubbleras,
homozygotin ökar och gener går förlorade för rasen.
Thai Ridgeback Dog i Sverige har en inavelsgrad på 3,1 % respektive 3,5 %, räknat över
de två första generationerna. En generation innebär 5 år. I Sverige har rasen funnits i
drygt två generationer.
Man bör inte använda hundar i avel med närmare släktskap än kusinparning (6,25 %). Vi
bör sträva efter så obesläktade individer som möjligt. Man måste ha framtida
generationer i åtanke när man planerar sin avel.
Genetisk variation är nödvändigt för rasens hälsa och fortlevnad. Det tillgängliga
avelsmaterialet som finns i Sverige bör utnyttjas, kombinerat med utländskt
avelsmaterial. För en långsiktig hållbar utveckling av rasen i Sverige är vi helt beroende
av att utländska och obesläktade hundar tillförs i aveln.
Det är också av stor vikt att begränsa användandet av varje enskild individ såväl hane
som tik. Matadoravel innebär en katastrof för det framtida avelsarbetet.
Eftersom rasen är numerärt liten påverkas vi i hög grad av hur avelsarbetet
utvecklas i främst Europa.
I Sverige finns endast ett fåtal individer och våra strikta importregler begränsar kraftigt
vår möjlighet att importera obesläktade individer. Av samma skäl är det nästan omöjligt
med spermaimport från rasens ursprungsland Thailand.
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Hälsa
Vi uppfattar att de svenska Thai Ridgeback Dog hundarna är förhållandevis friska, men
det är en numerärt mycket liten ras och få individer är hälsoundersökta.
Thai Ridgeback Dog har en medfödd rasbunden defekt, Dermoid Sinus.
Hälsoläget är kartlagt via en enkät som skickades ut våren 2005 till alla kända TRDägare i Sverige, samt till ett fåtal ägare utomlands vars TRD haft svensk anknytning (t ex
exporter från Sverige).
Enkäten besvarades av 29 hundägare, fördelat på 21 tikar och 8 hanar.
Det finns indikationer att det förkommer en del hud/pälsproblem av främst lindrigmåttlig grad, som i de flesta fall är periodvis återkommande. Vanligast är knölar/knottror
samt onormal/fläckvis fällning av pälsen.
Vissa TRD kan ibland kan ha en mycket kraftig årstidsbunden fällning av pälsen. Det
förekommer att en del hundar t.o.m kan få kala fläckar under den perioden. Detta är inte
särskilt välkänt. En del hundägare söker då veterinär för att få diagnos på hudåkomma.
Om enkätsvaren ger uttryck för detta är svårt att avgöra.
Enstaka höftledsdysplasier och en patellaluxation har upptäckts genom åren, men pga.
mycket få undersökta individer kan vi i nuläget inte förorda några åtgärder annat än att
uppmuntra till att fler röntgar sina hundar.
Redovisning av samtliga resultat av höftledsröntgen, (källa: SKK:s Hunddata)
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Dermoid Sinus (DS)
DS en medfödd missbildning/defekt som sporadiskt kan förekomma hos de flesta raser.
Defekten förekommer betydligt oftare hos raser som har ridge. Hos dessa raser, Thai
Ridgeback Dog och Rhodesian Ridgeback, är DS en genetiskt rasbunden defekt.
Uppkomsten av DS är en avvikelse under fosterutvecklingen som efterlämnar en onormal
förbindelse mellan huden och djupare vävnad, ibland ända ner till kotkropparnas
benhinnor. Sinus återfinns oftast på hundens ovansida längs med ryggraden (från nacke
till svansspets).
Dermoid Sinus kan vara öppen eller sluten. Den öppna formen innehåller en hud- och
hårklädd gång och kan ge avsevärda besvär. Den slutna formen består av en
bindvävssträng och kan vara symptomfri.
Dermoid sinus (DS) upptäcks som regel redan när de är mycket små valpar. Identifiering
av DS sker främst genom palpering av huden av en erfaren person.
Ett ärftligt inslag finns och det är knutet till förekomst av ridgen.
I genomsnitt föds ca 10-15 % av valparna med denna åkomma. En del valpar med DS
avlivas kort efter födseln. Sannolikt bör man operera DS ganska tidigt. De flesta
operationsfallen blir lyckade. Om man avstår från operation innebär det en risk att cystan
senare blir infekterad/inflammerad och kan därmed orsaka avsevärd smärta samt andra
komplikationer.
Operationer av DS utförs i Thailand som en tämligen enkel och vanlig åtgärd. Valpen är i
regel bara ca 8 veckor vid ingreppet.
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Målsättning
•

Att begränsa inaveln och sträva efter så obesläktade parningskombinationer som
möjligt. Målet är att sänka inavelsgraden till runt 2,5 % och att den maximerade
inavelsgraden inte överstiger 6,25 %.

•

Att verka för en öppenhet mellan hundägare och uppfödare så att vi informerar
varandra om funna hälsoproblem. Vi önskar en öppen dokumentation.

•

Att öka kunskapen om Dermoid Sinus genom att fortsatt stödja den forskning som
pågår. Ett flertal hundägare har ombesörjt och lämnat bl.a. blodprover från sina
hundar. Vi intar en försiktig hållning avseende DS och vill ännu inte ge några
rekommendationer så länge arvsgången inte är klarlagd. I Thailand används hundar
med DS i aveln.

•

Att verka för att rasens temperament generellt sett förbättras. Många hundar är
mentalt stabila men det förekommer överdrivna rädslereaktioner och aggressivitet
hos enstaka individer.

•

Författarna till RAS vill uppmuntra till att fler hundar blir höftledsröntgade.
Väldigt få hundar är höftledsröntgade, 10 st hundar tom år 2006.

Strategier
•

Genom att inavelsberäkna varje planerad kull. Valpkullar med högre inavelsgrad
än 6,25 % får inte valphänvisning genom rasklubben.

•

Genom att verka för att nytt blod tillförs till den svenska populationen. Genom
återkommande diskussioner med uppfödarna och på olika sätt uppmärksamma
nödvändigheten av att tillföra nya blodslinjer. Genom att öka det internationella
samarbetet och försöka medverka till att tex. spermaimport blir ett möjligt och
realistiskt alternativ.

•

Genom att vara medveten och observant på avelsarbetet och inte medverka till
matadoravel (sett även ur europeiskt/internationellt perspektiv).

•

Genom att bredda användningen av avelsbasen. Vi bör försöka använda fler
individer i avel och inte selektera bort enstaka individer pga smärre ”fel” såsom
utseende mm. Om hunden starkt bidrar till att bredda genpoolen bör man vara extra
generös i bedömningen.

•

Genom att hälsoenkäter ska skickas ut regelbundet till hundägare och uppfödare.
Om kartläggningen visar på mer betydande hälsoproblem för rasen kommer Urcanis
att påbörja ett preventionsarbete.

•

Genom att Urcanis försöker kartlägga och dokumentera de hudproblem som
förekommer inom rasen. Rasklubben tar kontakt med hudveterinär/SLU för att få
hjälp med grundläggande dokumentation om de hudproblem som förekommer.

•

Genom att Urcanis stöder pågående forskningsprojekt gällande Dermoid Sinus, vid
Sveriges Lantbruksuniversitet.

•

Genom att inte använda aggressiva och/eller rädda hundar i aveln.

•

Genom att upprätthålla Internationella kontakter samt att viktig information
delges övriga medlemmar. Detta kan ske vid möten inom Urcanis eller via publicering
i medlemstidningen.
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Författare till RAS
Tina Nordin, Lindome, Ordf. Urcanis
wowwadee@yahoo.com
Helene Wrede, Sävsjö
helene_wrede@hotmail.com
Susanne Petersson, Vårby
susanne.petersson@gmail.com

Källförteckning
SKK:s HUNDDATA, AVELSDATA och ANOMALEX
SKK:s Rasstandard för Thai Ridgeback Dog
URCANIS Hälsoenkät, 2005
UCANIS RAS-konferans 2003 & 2004
Serge Chan, Tanachai Lopburi TRD Kennel, Thailand
James Hernandez, Royal Kennels, NJ, USA
Who made the Thai Ridgeback Dog, av Chay Kulnipat,
Mah Lung Ahn, av Khun Nor Changwongthiwa,

(förf. till RAS har böcker samt eng. övers.)

(förf.till RAS har böcker samt eng. övers.)

Artikel samt bok är översatt av Chuleekorn Chan och Suchada Ookcho
samt nedtecknat på engelska av James Hernandez, Royal Kennels, NJ, USA
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Thailändsk litteratur om Thai Ridgeback Dog
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